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Warszawa, dn. 27 maja 2019 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa
wraz z montażem regałów magazynowych, a także dostawa elektrycznego wózka widłowego
wysokiego składowania” (znak sprawy: BOU-IV.272.19.2019)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018r.

poz. 1986, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego

postępowania, do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1:
W paragrafie 5 punkcie 1 umowy Zamawiający określa wysokość kar za opóźnienie na 5% dziennie.
Jest to wysokość kar niespotykana w zamówieniach publicznych i sprzeczna z podstawowymi
zasadami współżycia społecznego. Ta wysokość kar oznacza, że przy 20-dniowym opóźnieniu
wysokość kary osiągnie całość wynagrodzenia Wykonawcy.
Czy nie było celem Państwa określenie tej wysokości na 0,5% dziennie, a wysokość 5% dziennie
została podana omyłkowo?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż modyfikuje postanowienia §5 ust. 1 i 2 nadając im następujące brzmienie:
„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji
umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie terminu w usunięciu wad
i usterek, określonego w § 4 ust. 7 umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego
w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia.”

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający
informuje, iż dokonuje zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę:

1.

rozdziału III specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„Zamówienie zostanie wykonane w terminie nie dłuższym niż do 23 lipca 2019 r. Wykonawca ma
możliwość zaproponowania krótszego terminu realizacji zamówienia, za co otrzyma dodatkowe
punkty.”

2.

rozdziału XIII ust. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami:

Kryterium oceny ofert

Liczba
punktów

Łączna cena brutto zamówienia – w ramach niniejszego kryterium
Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 60.
Najwyższą liczbę punktów – 60, otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę
brutto za wykonanie niniejszego zamówienia a pozostali odpowiednio
mniej wg wzoru:

max. 60

najniższa łączna cena brutto zamówienia
---------------------------------------------------------------x 60 pkt = liczba punktów
oferty ocenianej
łączna cena brutto oferty ocenianej
Termin realizacji (w dniach):
do 10 dni – 40 pkt
11 – 21 dni – 30 pkt
22 – 35 dni – 20 pkt
36 i więcej, nie dłużej niż do 23 lipca 2019 r.– 0 pkt
3.

max. 40

rozdziału IX ust. 2 i 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które otrzymują brzmienie:
„2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią
bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący
sposób:

bzp
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
Oferta w postępowaniu znak: BOU-IV.272.19.2019 – Dostawa wraz z kompleksowym
montażem regałów magazynowych, a także dostawa elektrycznego wózka widłowego
wysokiego składowania.
Nie otwierać przed 30 maja 2019 r. przed godz. 10:00.
3. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w
Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, Sekretariat Biura Obsługi Urzędu, pok. 52, w terminie do dnia
30 maja2019 r. do godz. 09:00.”

4.

rozdziału XI ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, pok. 240.”

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający
informuje, iż dokonuje zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę:

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pozostają bez zmian.
Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.
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